
 
 
 
PROCEDURE VOG aanvraag – informatie vrijwilliger 
(versie maart 2017) 
 
 

 
Beste vrijwilliger bij Stichting Mara, 
 
Je hebt onlangs een gesprek gehad over jouw rol en taken als vrijwilliger bij stichting Mara of 
één van de projecten van Mara. Fijn dat je vrijwilliger wilt worden. We kijken uit naar een 
goede samenwerking. 
 
Omdat Stichting Mara vaak projecten heeft waarin vrijwilligers werken met kwetsbare doel-
groepen, vragen we alle vrijwilligers om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). We vragen 
dat dus ook aan jou. Een VOG is een verklaring die wordt afgegeven door het ministerie van 
Justitie en Veiligheid waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor 
het vervullen van het vrijwilligerswerk dat je gaat doen bij Stichting Mara 
 
Indien je reeds beschikt over een VOG, mag deze niet ouder zijn dan een drie maanden, en 
dien je deze ter beoordeling of deze voor het juiste screeningsprofiel is aangevraagd, voor te 
leggen aan de projectcoördinator.  
 
Hoe vraag je een VOG aan?  
Stichting Mara bereidt de aanvraag online voor. Daarvoor hebben we de volgende gegevens 
van je nodig:  

 Volledige naam 

 geboortedatum 

 e-mailadres 

 BSN-nummer 
Je kunt deze gegevens doorgeven, als je dat nog niet hebt gedaan, aan de projectcoördina-
tor. Je ontvangt vervolgens een e-mail met de mededeling dat van jou een VOG wordt ge-
vraagd.  
 

1. Via een link in deze e-mail kun je inloggen met DigiD. Als je nog geen DigiD hebt, 
moet je die eerst aanvragen via www.digid.nl/aanvragen. Je ontvangt dan binnen 5 
dagen per post een wachtwoord en gebruikersnaam. 

2. Nadat je met je DigiD bent ingelogd, rond je de VOG-aanvraag af door te bevestigen 
dat jouw gegevens juist zijn opgenomen. (Is dit niet het geval, laat het ons dan weten 
voordat je verder gaat!) 

3. Soms is het aanvragen van een VOG gratis, maar vaak moet je er voor betalen. De 
kosten van de elektronische VOG-aanvraag (€33,85 in 2017) moet je vóór de behan-
deling van jouw aanvraag zelf betalen via iDEAL. 

 
 

http://www.digid.nl/aanvragen


4. Print een betalingsbevestiging uit, zodat je het volledige bedrag terug kan declareren 
bij de projectcoördinator. Gebruik daarvoor het declaratieformulier dat je van ons 
hebt ontvangen. Vul dat in en stuur het naar de projectcoördinator op, samen met 
jouw betalingsbewijs (waar jouw naam en rekeningnummer duidelijk op staan). Het 
geld wordt dan binnen twee weken teruggestort op jouw rekening. 

5. Zodra je de VOG binnen hebt (duurt vaak ongeveer een maand), dien je deze op te 
sturen naar of in te leveren bij je projectcoördinator.  

 
Jouw ingevulde declaratieformulier, betalingsbewijs en VOG kan je opsturen naar: 
 

Stichting Mara 
t.a.v. (naam projectcoördinator) 
Hang 14 
3011 GG Rotterdam 

 
Je VOG blijft maximaal drie jaar geldig. Als je na die tijd nog steeds als vrijwilliger aan Stich-
ting Mara verbonden bent, zullen we je vragen om er opnieuw een aan te vragen.  
 
Hopelijk is het allemaal duidelijk. Heb je nog vragen of opmerkingen, neem dan gerust con-
tact op met de projectcoördinator via het secretariaat van Stichting Mara: 010-4116085. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mede namens de projectcoördinator,  
 
 
 
 
Marc Bollerman  
Directeur Stichting Mara 
 
 
 


